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JEŚLI SZUKASZ NIEDROGIEGO, ŁATWEGO W OBSŁUDZE RADIOTELEFONU ZAPEWNIAJĄCEGO SKUTECZNĄ
ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY PRACOWNIKAMI, MODEL DP1400 JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM. ZAPEWNIA
NATYCHMIASTOWĄ ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWĄ, DZIĘKI CZEMU ZESPOŁY MOGĄ BEZ PROBLEMU KOMUNIKOWAĆ
SIĘ ZE SOBĄ I KOORDYNOWAĆ ZADANIA, ZWIĘKSZAJĄC SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.
Dzięki połączeniu najlepszych funkcji łączności radiotelefonicznej z technologią analogową i cyfrową model DP1400 zapewnia elastyczność potrzebną do
zaspokajania Twoich rosnących potrzeb. Możesz zachować zgodność z istniejącą flotą urządzeń analogowych, po czym przejść na rozwiązania cyfrowe, kiedy
uznasz, że zależy Ci na lepszej jakości dźwięku, poprawie zasięgu i możliwości wykonywania większej liczby połączeń. Model DP1400 wyposażony jest w
pojemny akumulator, który nie tylko zapewnia zasilanie przez całą zmianę, lecz także jest odporny na uderzenia i wstrząsy podczas codziennej eksploatacji,
dzięki czemu ten radiotelefon będzie zawsze gotowy do użycia.
Jest to idealne urządzenie do codziennego użytku dla tych, którzy chcą mieć doskonałą łączność i pełną zgodność z rodziną radiotelefonów MOTOTRBO.
Model DP1400 to proste, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie, które da Twoim pracownikom dostęp do wszystkich funkcji łączności głosowej.
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ŁĄCZNOŚĆ.
KOORDYNACJA.
WSPÓŁPRACA.
Łączność radiowa to technologia, którą
wdrażają firmy na całym świecie, by
zapewnić błyskawiczną, wyraźną i
niezawodną komunikację.
Wybór radiotelefonu to rozsądna decyzja. To
bardziej wytrzymałe, niezawodne i tańsze
rozwiązanie niż smartfony. Urządzenie
tego typu są także łatwiejsze w obsłudze
w miejscu pracy, ponieważ zapewniają
błyskawiczną łączność między grupami
pracowników za naciśnięciem jednego
przycisku.
Radiotelefony łączą pojedynczych
użytkowników i całe zespoły w zakładzie,
umożliwiając koordynację projektów i jeszcze
lepszą współpracę. Dzięki niezawodnej i
łatwej w obsłudze łączności radiotelefon
DP1400 pomaga pracownikom działać
skuteczniej, wydajniej i bezpieczniej.
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ROZMOWA PO
NACIŚNIĘCIU
JEDNEGO PRZYCISKU

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
I ERGONOMIA

Dzięki natychmiastowej łączności PTT ("naciśnij i mów") radiotelefon
DP1400 łączy Twoich pracowników i całe zespoły.

Radiotelefon DP1400 został zaprojektowany z myślą
o łatwej obsłudze jedną ręką.

Oszczędzaj czas, podnieś wydajność i zwiększ bezpieczeństwo
pracowników. Naciśnięcie przycisku PTT umożliwia natychmiastową
łączność z pojedynczą osobą lub całym zespołem, bez konieczności
wpisywania numeru lub oczekiwania na połączenie. Wbudowane
16-bitowe szyfrowanie oznacza, że model DP1400 gwarantuje
prywatność połączeń.

Specjalnie zaprojektowany przycisk PTT i łatwe w obsłudze boczne
przyciski programowalne oraz pokrętła przełącznika kanałów i regulacji
głośności sprawiają, że z korzystanie z radiotelefonu DP1400 nie sprawi
nikomu kłopotu. Funkcja powiadomień głosowych potwierdza wybierane
działania, alerty, stany i kanały, tak aby pracownicy otrzymywali potrzebne
informacje i nie musieli odrywać wzroku od wykonywanej pracy.
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ŁATWE PRZEJŚCIE
Z ROZWIĄZAŃ
ANALOGOWYCH
NA CYFROWE
Dzięki radiotelefonowi DP1400 możesz przejść na rozwiązania
cyfrowe we własnym tempie, migrując pojedynczych użytkowników,
grupy lub całe działy.
Radiotelefon ten obsługuje zarówno tryb analogowy, jak i cyfrowy,
możesz więc korzystać z niego w swojej istniejącej flocie analogowej.
Kiedy Twoja firma będzie gotowa, możesz przejść na rozwiązanie
cyfrowe, zapewniając pracownikom lepszą jakość dźwięku, większy
zasięg, dłuższy czas pracy akumulatora oraz dwukrotnie większą
pojemność, czyli możliwość wykonywania większej liczby wywołań.

USŁYSZ WYRAŹNIE
KAŻDE POLECENIE
Dzięki wyraźnemu i głośnemu dźwiękowi model DP1400 zapewnia
krystalicznie czystą łączność w każdych warunkach pracy.
Oprogramowanie do cyfrowej redukcji szumów eliminuje najbardziej
uciążliwe odgłosy w tle, dzięki czemu pracownicy mogą słyszeć
się lepiej nawet w środowiskach o dużym natężeniu hałasu. A
gdy użytkownik mówi cicho, funkcja automatycznej regulacji
wzmocnienia podnosi poziom głośności, aby każdy komunikat był
wyraźnie słyszalny. Funkcja wzmocnienia głoski "R" sprawia, że
łączność głosowa jest jeszcze wyraźniejsza, a tłumienie sprzężeń
akustycznych eliminuje nieprzyjemne dźwięki, gdy urządzenia
znajdują się blisko siebie.
RADIOTELEFON
COMPACT
PRZENOŚNY
TETRA RADIO
DP1400
BROCHURE ST7500
BROSZURA

WYTRZYMAŁOŚĆ
I SKUTECZNOŚĆ
Potrzebujesz radiotelefonu, który może być używany w wymagających
środowiskach, wytrzyma uderzenia, upadki, a nawet zachlapania wodą?
Wytrzymały model DP1400 ma stopień ochrony przed pyłem i wodą IP54
oraz pomyślnie przeszedł 11 wymagających testów dla sprzętu na potrzeby
wojska. Dowiódł swojej niezawodności w unikalnym i wymagającym teście
przyspieszonego zużycia (ALT) firmy Motorola Solutions, symulującym 5
lat pracy w najtrudniejszych warunkach w terenie. Mając do dyspozycji
radiotelefon zaprojektowany pod kątem wytrzymałości i niezawodności,
zmniejszasz całkowity koszt jego posiadania o kwoty wydawane na wymianę
części i naprawy.

ZASILANIE PRZEZ
CAŁĄ ZMIANĘ
Radiotelefon jest tylko tak niezawodny, jak akumulator, który go zasila.
Zastosowanie zaawansowanej, niskonapięciowej technologii oznacza, że
radiotelefon DP1400 będzie działać dłużej od naładowania.
Czy to na całonocnej zmianie, czy podczas akcji, w której liczy się każda
sekunda, radiotelefon DP1400 zapewni Twoim pracownikom łączność
nawet do 19,5 godziny (w trybie analogowym) lub 25 godzin (w trybie
cyfrowym) na jednym naładowaniu akumulatora litowo-jonowego o
wysokiej pojemności (2900 mAh). To oznacza mniejszą liczbę rozładowań
w godzinach pracy i oszczędność czasu potrzebnego na wymianę
rozładowanych akumulatorów.
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OCHRONA PRACOWNIKÓW
I MNIEJSZE RYZYKO
Twoi pracownicy to Twoja największa wartość. Ich ochrona
to absolutna konieczność, zwłaszcza gdy pracują w odległych
miejscach, a ponadto mniej wypadków oznacza mniej
przestojów w pracy.
Radiotelefon DP1400 wyposażony jest w szereg funkcji
zapewniania bezpieczeństwa, takich jak tryb samotnego
pracownika, nasłuch zdalny, alerty bezpieczeństwa i
przerwanie nadawania, możesz więc skutecznie monitorować
pracowników, ustalać priorytety połączeń i błyskawicznie
reagować na zdarzenia.

BŁYSKAWICZNY DOSTĘP
DO KLUCZOWYCH FUNKCJI
Przyciski programowalne w modelu DP1400 umożliwiają
użytkownikowi błyskawiczny dostęp do najczęściej
używanych funkcji, co podnosi wydajność.
Możesz skonfigurować najważniejsze funkcje, alerty i
wstępnie zaprogramowane wiadomości tekstowe, aby lepiej
dopasować radiotelefon do użytkownika. Takie przyciski
skrótów ułatwiają i przyspieszają obsługę radiotelefonu.

ELASTYCZNOŚĆ W PRACY
Podobnie jak radiotelefony MOTOTRBO, model DP1400 wyposażony jest w tryb bezpośredni (DMO). Umożliwia to
połączenie między radiotelefonami bez korzystania z jakiejkolwiek infrastruktury sieciowej, zapewniając podstawową
łączność głosową, transmisję danych i wiadomości tekstowe.
W przeciwieństwie do niektórych radiotelefonów cyfrowych model DP1400 korzysta z dwóch szczelin czasowych dla
zapewnienia dodatkowej pojemności, nawet w trybie bezpośrednim. Jeśli potrzebny jest lepszy zasięg lub większa
pojemność systemu, radiotelefon DP1400 może korzystać z przemienników MOTOTRBO w celu wzmocnienia sygnału i
zapewnienia zaawansowanych funkcji systemu.
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AKCESORIA ZWIĘKSZAJĄCE WSPARCIE NA
WYDAJNOŚĆ
KAŻDYM ETAPIE
RADIOTELEFONU

Radiotelefon DP1400 posiada dwuletnią standardową gwarancję
i opcjonalne rozszerzone pakiety serwisowe.

Uwolnij pełną moc radiotelefonu DP1400 dzięki oryginalnym
akcesoriom firmy Motorola Solutions.
Są to jedyne akcesoria zaprojektowane, zbudowane i przetestowane do
pracy z posiadanym radiotelefonem w taki sposób, aby poprawić jego
funkcjonalność i zapewnić zgodność z przepisami. Od łatwych w obsłudze i
wygodnych dyskretnych zestawów słuchawkowych do mikrofonogłośników
i nie tylko. Każdy pracownik może mieć radiotelefon dostosowany do
indywidualnych potrzeb danego stanowiska i środowiska, co poprawia
skuteczność łączności, produktywność i bezpieczeństwo.
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Usługi Essential i Advanced zapewniają spokojna głowę na wiele lat dzięki
krótkim czasom napraw, telefonicznej pomocy technicznej świadczonej
przez ekspertów i dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania.
Wszystkie te usługi świadczone są przez wykwalifikowanych techników
Motorola Solutions oraz certyfikowane centra serwisowe.
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DP1400: IDEALNE ROZWIĄZANIE DO PROSTEJ
ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ
Jeśli potrzebujesz prostej i niezawodnej łączności dla swoich zespołów, radiotelefon przenośny DP1400 to idealne rozwiązanie. Jest niedrogi, łatwy w
obsłudze i zapewnia skuteczną łączność, a Twoi pracownicy zyskują bezpieczeństwo i możliwość wydajniejszej pracy.
Dzięki radiotelefonowi MOTOTRBO DP1400 Twoja działalność odbywa się bezproblemowo, a biznes może się skuteczniej rozwijać.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: motorolasolutions.com/DP1400

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.
Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są wykorzystywane na licencji.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. (11/19)
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